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i; GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
.~¡ sEcRETAR1A DA cu|.TuRAGabinete do Secretário

3° TERMO DE ADITAMENTO Ao OONTRATO DE GESTÃO n°
nos/2016 QUE ENTRE si OELEBRAM O ESTADO DE sÃo
PAULO, POR INTERMÉDTO DA s_EcRETAR|A DA cu|.TuRA, E
O INSTITUTO DE PREsERvAçAp E D|FusÃo DA H|sToR¡A
DO cA¡=E E DA IMIGRAÇAO, ouA|.|FicADA como
ORGANIZAÇÃO soc¡AL DE cuLTuRA, PARA GESTÃO DO
|v|usEu DO cAFE OBJETNANDO ATENDER A
D|sPoN|B||_iDADE ORÇAMENTARIA DA PASTA EM 2019,
ALTERANDO Os ANExOs | (PLANO DE TRABALHO:
ESTRATÉGIA DE AÇÃO) ii (PLANO DE TRABALHO: AçõEs E
MENSURAÇOES E PROPOSTA oRÇA|v|ENTÁR¡A), |||
(co|v|PRo|v||ssO DE INFORMAÇÃO) E iv (ORONOGRAMA DE
DEsEMBoLso).

Pelo presente instrumento, de um lado O Estado de São Paulo, por intermédio da SECRETARIA
DA CULTURA, com sede nesta cidade, na Rua Maua, n° 51, Luz, CEP 01028-000, São Paulo,
SP, neste ato representada pelo Titular da Pasta, Senhor Romildo Campello, brasileiro, portador
da carteira de identidade n° 19.907.556 e inscrito no CPF sob O n° 786.665.896~04, doravante
denominada CONTRATANTE, e de outro lado O Instituto de Presen/ação e Difusão da Historia do
Café e da Imigração, Organização Social de Cultura, com CNPJ/MF n° 02.634.914/0001-30, tendo
endereço a Rua XV de Novembro, n° 95, Centro, CEP 11010-151, Santos, SP, e com estatuto
registrado no Cartório Oflcial de Registro de Titulos e Documentos e Civil de Pessoa Juridica da
Cidade de Santos - SP, sob n° 49.975, neste ato representado pela Senhora Alessandra
Rodrigues de Almeida, Diretora Executiva, brasileira, portadora da cédula de identidade RG n°
08.915.199-7 e do CPF/MF n° 271.092.568-O4, e pelo Senhor Thiago da Silva Santos, Diretor
Administrativo Financeiro, brasileiro, portador da célula de identidade RG n° 34.644.947-9 e do
CPF n° 291.861.718-01, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista O que dispõe a
Lei Complementar Estadual 846 de 04-06-1998, O Decreto Estadual 43.493, de 29-09-1998 e
suas alterações, e considerando a declaração de dispensa de licitação inserida nos autos do
Processo SC n° 279789/2016, fundamentada no § 1°, do artigo 6°, da referida Lei Complementar
e alterações posteriores, RESOLVEM celebrar O presente ADITAMENTO AO CONTRATO DE
GESTÃO referente à formação de uma parceria para fomento e execução de atividades relativas
à área de Cultura, materializada pelo gerenciamento e execução de atividades a serem
desenvolvidas junto ao Museu do Café instalado na Rua XV de Novembro, n° 95, Centro, CEP
11010-151, Santos,SP, cujo uso fica permitido pelo periodo de vigência do presente contrato,
mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA

O presente aditamento tem por objetivo a alteração dos ANEXOS I (PLAN~O ESTRATÉGICO DE
ATUAÇAO) ll (PLANO DE TRABALHO: AÇOES E MENSURAÇOES E PROPOSTA
ORÇAMENTÁRIA), III (OBRIGAÇÕES DE ROTINA E COMPROMISSOS DE INFORMAÇÃO E IV
(CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO), para repactuação das ações, mensurações, rotinas e de
recursos Orçamentários referentes ao exercício de 2019.

cLÁusu1_A sEeuNDA
Fica alterada a CLÁUSULA SÉTIMA, Parágrafo Primeiro d Contra de Gestão n° 00912016, que
passa a vigorar com a seguinte redação: 'i
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Gabinete do Secretário

cLÁusuLA TERCEIRA

cLÁusuLA sÉT||v|A
Dos REcuRsos i=|NANcE|Ros
PARAGRAFO PRIMEIRO - Para fomento e execução do objeto deste
CONTRATO DE GESTAO, conforme atividades, metas e compromissos
especificados nos Anexos I, II, III a CONTRATANTE repassará à
CONTRATADA, no prazo e condições constantes deste instrumento, bem
como no Anexo IV - Sistema de Pagamento (Cronograma de Desembolso),
a importância global de R$ 25.054.097,99 (Vinte e cinco milhões, cinqüenta
e quatro mil noventa e sete reais, noventa e nove centavos)

'T Fica alterada a CLÁUSULA OITAVA Contrato de Gestão n° 009/2016, que passa a vigorar com a

/_¬

seguinte redação:

cLÁusuLA o|TAvA
s|sTEnnA DE REPAssE Dos REcuRsos
Para O exercicio de 2019, a CONTRATANTE repassará ã CONTRATADA
um total de R$ 4.821.068,64 (Quatro milhões, oitocentos e vinte e um mil,
seiscentos e oitenta reais e sessenta e quatro centavos), mediante a
liberação de 12 (doze) parcelas, de acordo com O "Anexo IV - Cronograma
de Desembolso”. O valor a ser repassado nos anos seguintes correrá por
conta dos recursos consignados nas respectivas leis orçamentárias dos
exercicios subsequentes.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O montante de R$ 4.821.068,64 (Quatro
milhões, oitocentos e vinte e um mil, seiscentos e oitenta reais e sessenta e
quatro centavos), que onerará a rubrica 13.391.1214.5732.0000, sera
repassado em 12 parcelas, na seguinte conformidade:

1 - 90% (noventa por cento) do valor previsto no “caput”, correspondentes a
R$ 4.338.961,78 (Quatro milhões, trezentos e trinta e oito mil novecentos e
sessenta e um reais e setenta e oito centavos), serão repassados através
de 12 (doze) parcelas conforme Anexo IV - Cronograma de Desembolso.

2 - 10% (dez por cento) do valor previsto no "caput", correspondentes a R$
482.106,86 (quatrocentos e oitenta e dois mil, cento e seis reais e oitenta e
seis centavos), serão repassados através de 12 (doze) parcelas conforme
Anexo IV - Cronograma de Desembolso, cujos valores variáveis serão
determinados em função da avaiiação trimestral da execução contratual,
conforme previsto no Anexo I - Plano de Trabalho.

3 - A avaliação da parte variável será rea' da trimestralmente pela
Unidade Gestora, podendo gerar um ajuste f' anceiro a menor na parcela a
ser repassada no trimestre subsequent , a depender do percentual de
cumprimento das metas, conforme previ/s O no Ane'xo I - Plano de Trabalho.
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA

E, por estarem justas e contratadas, assinam O presente aditamento em 3 (três) vias de igual teor e
forma.

Testemunhas:

sào Paulo, de .Í ........... _. d, 2018.
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Z c TRAJANTE

OMILDO CAMPELLO
Titular da Pasta

SEORETÁRIO DA CULTURA

.....  .làALEssANDR R DRIGUES DE ALMEIDA
Dir t .ra Executiva

IINsT:TUTo DE PRESER AÇÃO E DII=UsÃo DA HISTÓRIA
DO OAPÊ DA IMIGRAÇÃO

ímã/ -Jr -ff
THIAGO DA sILvA sANTos

Diretor Administrativo
IINsTITUTO DE PRESERVAÇÃO E DIFUsAo DA HISTÓRIA

Do cAI=E E DA IMIGRAÇÃO

Nome:: Nome
RG: RG:
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